CHCI SI PŮJČIT KNIHU

PŮJČOVÁNÍ KNIH
• Pokud hledáte libovolnou volnou knihu z určitého oboru nebo žánru, prohlédněte si regály.
• Naučná literatura je členěna tematicky dle oborů, v rámci jedné tematické skupiny
pak abecedně podle autora nebo názvu.
• Beletrie je řazena abecedně dle autorů, zvlášť jsou vyčleněny některé žánry
(v ústřední knihovně jsou to detektivky a thrillery, poezie, divadelní hry,
sci-fi a fantasy, komiks, historický román, válečný román a cizojazyčná beletrie).
• Pokud hledáte konkrétní knihu, hledejte v online knihovním katalogu na adrese
katalog.kfbz.cz.
• Do pole pro vyhledávání zadejte název/autora knihy, popř. klíčové slovo nebo téma,
pokud hledáte obecně. Klikněte na Hledat.
• Ze seznamu vyhledaných si vyberte konkrétní knihu a kliknutím na název si zobrazte
její detailní záznam, abyste zjistili, zda je kniha k dispozici (není vypůjčená), ve které
knihovně, případně oddělení. Podrobné navigační údaje jsou v zeleném rámečku
a v tabulce exemplářů, pro ústřední knihovnu je k dispozici i plánek umístění.
Údaje si opište a v příslušné knihovně a oddělení knihu najděte.
• Přílohová CD nebo DVD ke knihám žádejte u pultu.
• Obdobně se postupuje i u jiných druhů dokumentů (časopisy, mapy, CD,
zvukové knihy pro zdravotně znevýhodněné, články, CD-ROM/DVD-ROM).
Umístění, možnost a způsob zpřístupnění je popsán v zeleném rámečku
a v tabulce exemplářů.
• Domů si můžete půjčit jen knihy a dokumenty, které jsou takto v katalogu označeny
a jen v případě, že máte platnou registraci.
• Současně můžete mít vypůjčeno maximálně 25 dokumentů.
• Půjčené dokumenty si můžete přímo z katalogu rezervovat, volné dokumenty
a dokumenty ze skladu si můžete objednat. Dokumenty, které nemáme ve fondu, vám
zapůjčíme z jiné knihovny v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS).
• Knihy a mapy si můžete v ústřední knihovně půjčit na samoobslužném půjčovacím 		
zařízení.

NEDAŘÍ SE VÁM KNIHU V REGÁLE NAJÍT
•
•
•
•

Kniha je zapadlá za ostatními knihami.
Kniha je špatně zařazená, zkontrolujte okolní police.
Knihu má právě teď někdo vytaženou z regálu.
Kniha je právě vrácena a čeká na zařazení; informace o tom, že byla kniha právě
dnes vrácena, je dostupná v katalogu.
• V ústřední knihovně může být kniha vystavena v regálech Novinky, Doporučujeme,
Dnes vráceno nebo v hrabadlech.
• Kniha je vypůjčena (zarezervujte si ji).
• Knihu nemůžeme najít (v katalogu je označena jako Hledaný dokument).
Pokud si nevíte rady, zeptejte se obsluhy u pultu.
Poradíme také na e-mailu info kfbz.cz.
Volat nám můžete na číslo 573 032 400.
Informace najdete také na webu knihovny www.kfbz.cz v sekci Služby.
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